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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) mampu berdiri kuat pada 

peristiwa krisis ekonomi yang menerpa dunia mengakibatkan penurunan kondisi 

ekonomi Indonesia pada periode tahun 1997 hingga 1998 oleh karena itu UMKM 

disebutkan memiliki peran penting pada perkembangan ekonomi Indonesia. 

UMKM ialah bisnis/usaha berskala kecil baik dalam individu maupun berkelompok 

bersifat padat karya dengan melibatkan berbagai aktivitas  ekonomi dan bisnis baik 

dari segi manajemen, investasi, perlindungan hak cipta dan teknologi. UMKM 

merupakan usaha produktif yang dikembangakan untuk perkembangan ekonomi 

secara mikro dan makro serta dapat mempengaruhi sektor lainnya di Indonesia. 

Pada UUD No. 20 Tahun 2008, UMKM bertujuan mendirikan kegiatan ekonomi 

nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang adil demi berkembangnya suatu 

usaha. 

Dalam dunia akuntansi, laporan keuangan berperan penting bagi semua 

usaha baik dalam skala besar maupun skala kecil. Laporan keuangan sebagai 

pedoman untuk mengambil keputusan suatu usaha. Perlu diketahui bahwa 

mayoritas UMKM di Indonesia belum menerapkan sistem pencatatan yang baik 

sehingga UMKM tersebut tidak menyajikan laporan dan menyebabkan kesulitan 

dalam pengambilan keputusan. UMKM hanya melakukan pencatatan dengan 

metode manual sehingga pemilik tidak memiliki informasi yang akurat tentang 

keuntungan ataupun kerugian yang diperoleh. 

Edwin Pempek merupakan salah satu UMKM yang sudah berjalan selama 

5 tahun dengan menjual barang dagang makanan, namun Edwin Pempek masih 

belum menggunakan perangkat lunak dengan pencatatan akuntansi yang efektif. 

Selama berjalannya kegiatan operasional usaha Edwin Pempek, pemilik 

menggunakan pencatatan semua transaksi yaitu transaksi penjualan, pembeliam, 

pengeluaran kas, penerimaan kas dan transaksi lainnya dengan metode manual di 

suatu buku. Hal ini merupakan kendala pemilik untuk menyusun sebuah laporan 

keuangan guna mencari informasi akurat dimana sebagai acuan dalam pengambilan 

keputusan. Melihat kondisi yang dialami pemilik Edwin Pempek, 
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maka penulis ingin membantu pemilik merancang suatu sistem guna mempermudah 

pemilik mendata transaksi hingga penyusunan laporan keuangan yang handal sesuai 

kebutuhan serta standartnya.   

Berdasarkan kondisi diatas, penulis menyadari terhadap tugas dan 

tanggung jawab dalam mengancang sistem pencatatan akuntansi melalui perangkat 

lunak Microsoft Office Access 2010, adanya hal tersebut penyusun berharap dapat 

merancang laporan keuangan sesuai permintaan kebutuhan pemilik. Dengan begitu, 

adapun laporan kerja praktik yang disusun oleh penulis pada Edwin Pempek dengan 

judul “Penyusunan dan Penerapan Sistem Pencatatan Akuntansi pada Edwin 

Pempek”. 

1.2 Ruang Lingkup 

Edwin pempek merupakan salah satu UMKM bergerak dibidang dagang 

ialah sebagai objek penelitian pelaksaaan kerja praktik ini. Pada projek ini memiliki 

ruang lingkup sebagai perancangan sistem pencatatan pada Edwin Pempek tersebut 

sesuai dengan kebutuhan Edwin Pempek. Pada awalnya Edwin Pempek tidak 

mempunyai sistem akuntansi logis serta cermat, maka informasi keuangan tidak 

mendukung owner dalam mengambil decisions making berdasarkan pencatatan 

transaksi sampai penyajian laporan finansial. Proses pengerjaan kerja praktik ini 

dimulai dengan penginputan transaksi, penginputan informasi, menganalisis 

sampai tahapan laporan finansial atau lebih sering disebut laporan keuangan. Pada 

umumnya terdapat ekspektasi dalam laporan yang akan disajikan dimana tersedia 

informasi yang terdiri dari beberapa laporan sesuai standart accounting.  

1.3 Tujuan Proyek 

Tujuan pelaksanaan projek ini ialah dukungan kepada pemilik Edwin 

Pempek untuk memperoleh informasi akurat, handal dan bisa menyajikan rekapan 

transaksi dalam laporan dengan memanfaatkan sistem pencatatan melalui aplikasi 

Microsoft Office Access 2010. Sistem pembukuan akuntansi sengaja dirancang 

secara spesifik sesuai kebutuhan Edwin Pempek dan tentunya diharapkan dapat 

digunakan terus-menerus untuk menerjang kegiatan operasioanl bisnis Edwin 

Pempek. 
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1.4 Luaran Proyek 

Gambaran umum penerapan kerja praktik telah sesuai dengan kebutuhan 

Edwin Pempek yaitu sistem akuntansi dalam Microsoft Office Access 2010 yang 

terdapat tabel menu, daftar akun, pembelian, penjualan, jurnal umum, transaksi kas 

yang merupakan keluar masuknya kas untuk mendukung pencatatan transaksi yang 

sesuai standart.  

1.5 Manfaat Proyek  

Dalam penerapan kerja praktik ini, pembuatan sistem pencatatan bagi 

pemilik Edwin Pempek, adapun beberapa manfaat bagi pihak yang berhubungan 

yaitu: 

1. Bagi Pemilik Usaha 

Hasil racangan sistem akuntasi diharapkan dapat membantu klien 

mempermudah dalam penginputan transaksi agar dapat merancang laporan 

keuangan yang efisien sebagai sarana dalam acuan menarik langkah yang 

tepat. 

2. Bagi Akademisi 

Perancangan pencatatan akuntansi ini melalui sistem Microsoft Office 

Access diharapkan memperoleh inspirasi serta wawasan bagi akademisi 

serta membantu pihak yang memerlukan sistem pencatatan akuntansi 

secara berkelanjutan dengan benar.  

1.6 Sistematika Pembahasan 

Terdapat tujuh bab tentang pembuatan laporan kerja praktik ini yaitu 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Pada bagian bab ini mendeskripsikan secara singkat tentang sejarah 

yang bertautan dengan UMKM, diteliti dimulai dari latar belakang 

masalah UMKM tersebut, ruang lingkup, tujuan projek, luaran 

proyek, fungsi projek serta penataan perbincangan dari pembuatan 

laporan ini. 
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BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

 Pada bab II memaparkan berbagai teori berupa berbagai sumber 

relevan bagaikan acuan pada penyelidikan terkait akan dilakukannya 

laporan kerja praktik secara benar. 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini membeberkan hal-hal tentang profile perusahaan berupa 

bidang usaha, struktur didalam perusahaan, aktivitas kegiatan yang 

dijalankan perusahaan serta sistem yang digunakkan pada saat 

menjalankan usaha ini. 

BAB IV METODOLOGI 

Bab ini menerangkan tahap-tahap yang telah dilakukan selama 

proses pengerjaan kerja praktik yaitu prosedur pengancangan, 

metode pengumpulan data, kegiatan operasional, dan agenda 

pelaksaaan kerja praktik. 

BAB V  ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

  Bagian ini membeberkan secara ringksas akan proses pelaksanaan 

kerja praktik dimana adanya penjelasan mengenai metode 

pengumpulan data seperti wawancara, observasi dan lain sebagainya 

serta penjelasan prosedur perancangan. Tahapan serta susunan 

penerapan kerja praktik juga dijelaskan pada bagian ini. 

BAB VI  IMPLEMENTASI 

Bagian ini merupakan langkah dimana penerapan sistem serta 

perolehan penerapan menghasilkan feedback dari hasil yang telah 

dirancang pada tempat kerja praktik.  

BAB VII  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bagian terakhir dari laporan berisi kesimpulan keseluruhan proyek 

kerja praktik yang dirangkai beserta saran bagi klien selanjutnya 

untuk menjalankan proyek yang serupa. 
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